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     P�ed t�iceti lety, 18. prosince 1974, zem�el v rodné Sobotce profesor Václav Hejn, �lov�k 
vskutku vzácný.  
V Sobotce se narodil (26. zá�í 1898), prožil zde d�tství, v nedalekém Ji�ín� vystudoval 
gymnázium (maturoval 1917), dotkla se ho ješt� i první sv�tová válka. Na filozofické fakult� 
Univerzity Karlovy vystudoval �eštinu a francouzštinu, krátce u�il na Slovensku (v Rož�av� a 
Žilin�), v zá�í roku 1929 nastoupil na historické rychnovské gymnázium. Tam u�il mj. i Ji�ího 
Šlitra, byl i jeho t�ídním. Šlitr nakreslil ve dvou variantách zda�ilou karikaturu svého profesora. 
„Žádný z profesorského sboru gymnázia nem�l mezi studenty tak velkou autoritu, úctu a 
vážnost jako prof. Václav Hejn. On nemusel moc mluvit, sta�il jeho pouhý ostrý pohled p�es 
kulaté brýle a jeho pevn� semknutá ústa a ve študácích od primy až do oktávy se tajil dech a 
študáci byli jako beránci,“ napsal ve vzpomínce po letech jeden z jeho rychnovských 
student�.  
O prázdninách jezdil pravideln� „dom�“ do Sobotky. Pat�il tam k prázdninové družin� kolem 
Fráni Šrámka, který trávil letní m�síce rovn�ž v Sobotce, „u maminky“. Chodívali na dlouhé 
procházky, koupali se v Pleskotech i jinde. V lét� 1925 byl prof. Hejn p�ítomen i sobotecké 
návšt�v� Karla �apka u Fráni Šrámka, strávili spole�n� s dalšími p�áteli i jeden ve�er v tamní 
Besed�. Zanechal nám o tom n�kolik hezkých vzpomínek. N�které jsou uloženy v knížce S 
Frá�ou Šrámkem po Sobotecku, kterou spolu s básníkovou celoživotní družkou Miloslavou 
Hrdli�kovou-Šrámkovou p�ipravil. Vybral do ní i Šrámkovy básn� v�nované rodnému kraji 
(knížku vydalo Krajské nakladatelství Liberec 1957).  
V Sobotce Šrámek se studenty pravideln� o prázdninách nacvi�il divadlo, které p�edvedli 
koncem srpna o posvícení. „Za zkušební sál sloužily vrbi�ky u Cálovic, kde se dopoledne 
pilovaly jednotlivé výstupy,“ vzpomíná syn jedné z here�ek Šrámkovy družiny. Nehrály se jen 
hry Šrámkovy. Václav Hejn, zpo�átku vysokoškolák, pozd�ji st�edoškolský profesor, pat�il k 
významným spoluorganizátor�m všech t�chto soboteckých akcí. Díky n�mu máme mnohé i 
zdokumentováno.  
N�mecká okupace se stala pro prof. Hejna osudnou. V Rychnov� se našli udava�i, kte�í udali 
skupinu profesor�, mezi nimi i Václava Hejna. Ten jediný z nich se z koncentráku vrátil. Byl 
pak jmenován �editelem gymnázia. Po únoru se ovšem nehodil pro zm�nu komunist�m, a tak 
byli on i jeho paní, která zde rovn�ž u�ila (od roku 1932), p�eloženi do Trutnova. Tam Hejnovi 
dožili penze a v roce 1960 se p�est�hovali do Sobotky, do Šrámkova domu. Ten po 
básníkov� smrti jeho životní družka koupila a z�ídila tam nevelké muzeum s básníkovým 



archivem. O ten se pak Hejnovi pe�liv� starali, spoluorganizovali festivaly Šrámkova 
Sobotka, podíleli se na vydávání Zpravodaje Šrámkovy Sobotky, �asopisu, pro který získávali 
p�ísp�vky i od nejvýznamn�jších literárních v�dc�. Ro�níky redigované Václavem Hejnem a 
pak jeho paní, prof. Marií Hejnovou, pat�í k významným literárním periodik�m.  
Nerozlu�né sep�tí Václava Hejna a jeho paní se Sobotkou a Frá�ou Šrámkem je dotvrzeno i 
kone�ným odpo�inkem obou manžel� na soboteckém h�bitov� v blízkosti hrobu Šrámkova.  
Hluboce zašum, stromová harfo,/ tu leží d�de�ek s bábou,/ strýcové t�i, však vy jste tu také,/ 
desítky jiných,/ a všichni už jaksi pat�íte k tomu,/ když vstoupím a všechny vás obejít 
musím /.../ nemáme konce,/ a jediný jsme jen melodický hlas,/ jenž zpívá nás/ každého 
chvilku/ po sloce sloku... 
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